
Till Snowsport Sweden Demoteam 2020–2024 söker vi nu bland skidlärarförening-
ens medlemmar ansvarfulla, engagerade, passionerade och examinerade skid- och 
snowboardlärare med mycket hjärta som vill driva snösporten i Sverige framåt där 
Interski i Levi 2023 är ett delmål.

Med erfarenhet från snösportledarrollen trivs du med att arbeta både operativt och strategiskt. Vi ser 
mycket till helheten, bla i att du i din undervisning kan koppla samman den praktiska, teoretiska, 
kommunikativa och analytiska kunskapen likväl som du har en god demonstrativ förmåga men även 
kan kommunicera i både tal & skrift på svenska och engelska samt kanske ytterligare ett språk.  

Med ditt ledarskap har du förmågan att möta människor och tillfredsställa deras behov inom den 
alpina skid & snowboard verksamheten. Genom detta har du även förståelsen och viljan att aktivt 
sprida Snowsport Sweden och dess budskap till företag, föreningar och privatpersoner. Du är lojal 
Snowsport Sweden, dess målsättning, varumärke och samarbetspartners. Rollen kräver att du tar 
mycket eget ansvar, är strukturerad, kan prioritera och driva ditt eget arbete för att nå uppsatta mål. 

Du har ett stort eget nätverk inom snösportsindustrin samtidigt som du är väl insatt och uppdaterad 
i våra olika nationella utbildningsprogram och hur skidsverige är uppbyggt. Du vet vad det innebär 
att arbeta under press och högt tempo med eget driv. 

Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet, samarbetsförmåga och personlig lämplighet men fram-
för allt hjärtat till skid & snowboard sporten. Detta är ett lagarbete där din förmåga att kunna bidra 
och lyfta ett team är högt prioriterat. 

Meriterande är även högskolepoäng och/eller arbetslivserfarenheter inom relevanta områden för 
Snowsport Sweden, som ex. marknadsföring, kommunikation, fysiologi, fördjupad produktkunskap 
samt gillar att stå framför grupper etc.

Du skall ställa upp på ett antal utbildningar, fortbildningar, event, arrangemang, där vissa delar av 
arbete är avlönat men gemensamt utvecklingsarbete i dagsläget är ideellt. Du skall kunna avsätta 15 
dagar ideellt per år i 4 år.

Ansökan med ett personligt brev innehållande bild, gärna en liten presentationsfilm och referenser 
skickas till coach@snowsportsweden.com , senast 28 februari 2020. 

Nästa steg i uttagningsprocessen med intervjuer och skid/snowboardåkning sker i Tänndalen den 
20–22 april.

Varmt Välkommen med din ansökan
Snowsport Sweden

Karolina, Sara & Johan

VILL DU VARA MED OCH UTVECKLA 
SNÖSPORTEN MED DEMOTEAMET?

Praktiska uttagningar i Tänndalen 20–22/4 2020
Priset för Demoteams uttagningen i Tänndalen är 4695: - 
I priset ingår uttagning from måndag eftermiddag 20/4 tom onsdag lunch 22/4 samt boende med 
helpension och skipass under denna tid. 
Delar som ingår i uttagningen:
Personlig skid/snowboardåkning, gruppövningar i backen samt inomhus, individuell intervju m.m.
Resa till Tänndalen ingår inte i priset och anordnas på egen hand.
Mer information om vad som ingår i uttagningarna presenteras efter den första skriftliga ansökan.


